Prijava v gmail
V spletni iskalnik vpišete gmail ali kliknite na povezavo
(https://www.google.com/gmail/). Če ste v Google račun že vpisani se morate najprej
odjaviti, nato pa dodati račun kot je prikazano spodaj.
Kot poštni naslov vpišete e-naslov, ki ga uporabljate za dostop na Študentski
informacijski sistem (ŠIS) in ima obliko jn0123@student.uni-lj.si. Kliknete »Naprej«.
Vpišete še vaše geslo za dostop do Študentskega informacijskega sistema (ŠIS) in
vpis potrdite s klikom na »Prijava«.

Odpreta se vam še dve okni, ki jih potrdite s klikoma na »Sprejmem« in »Dokončano«.

Vpis v Esri Training
Dostope do ESRI tečajev urejata Tanja Koželj (Tanja.Kozelj@ff.uni-lj.si) in
Nejc Bobovnik (Nejc.Bobovnik@ff.uni-lj.si).
Ko vas administrator doda v ESRI portal, prejmete na svoj študentski mail
(jn0123@student.uni-lj.si) sledečo povezavo in kliknete na »Accept Invitation«.

Klikom na to povezavo vas preusmeri na spletno stran ESRI, kjer morate klikniti na
zavihek »Create an Account«, če ga še nimate. Pozorni bodite, da morate biti
vpisani s študentskim poštnim naslovom.

Po kliku na drugi zavihek se vam odpre novo pogovorno okno, kjer vpišete svoje ime
in priimek. Za vnos e-pošte morate vnesti študentski e-naslov (kot je prikazano na
spodnjem primeru). Po izpolnitvi zahtevanih polj za kreiranje uporabniškega imena
kliknite na »Create an Account«.

POMEMBNO: študenti morate nujno vpisati študentski e-naslov, ki ima takšno obliko:
ab0123@student.uni-lj.si.
Po kreiranju uporabniškega imena prejmete na študentski e-naslov, zahtevo, da
aktivirate svoje uporabniško ime (s klikom povezavo »Activate Your Account«).

Nato se vam odpre nova povezava, kjer morate vnesti svoje in od organizacije
podatke, tako kot prikazuje spodnja slika.
Pod točko »Profile Information« vnesite naslednje podatke:
Organization: Univerza v Ljubljani
Address: Kongresni trg 12
City: Ljubljana
Country: Slovenia
State, Province or Region: Ljubljana
Zip / Postal Code: 1000
Phone: 012418668

Nato kliknite na spodnji gumb »Create«.

Po kliku na to povezavo vas preusmeri na drugo stran, kjer ponovno vpišete svoje
uporabniško ime in geslo, ki ste ga prej ustvarili.

Po izpolnitvi zgornjega obrazca kliknite na gumb »Sign In«. S tem je postopek
končan in tako imate ustvarjeno uporabniško ime in geslo, ki ga boste uporabljali za
dostopanje do ESRI tečajev.

ESRI tečaji
Do ESRI tečajev dostopate preko portala https://www.esri.com/training/
Vpišete se s klikom na »Sign In« desno zgoraj.
Nabor tečajev lahko preverite v zavihku Catalog, Find Training.

Dostopate lahko do vseh tečajev, ki so brezplačni (Free Training
ali imajo odklenjeno ključavnico (Available with maintanance

)
).

Tečaje lahko filtrirate na podlagi tematike (Capabilities), platforme (Products) ali
učnega formata (Learning Formats).
Med ESRI platformami prideta v poštev ArcMap in Desktop Extension ter izjemoma
ArcGIS Online in ArcGIS Apps.
Med učnimi formati pa izbirajte med E-Learnig in Learning Plans.
Izbira tematike tečaja je odvisna od vašega predznanja in zanimanja. Izmed
ponujenih možnosti so za vas lahko zanimive naslednje:







Foundation (spoznavanje z GIS-i, kartografske projekcije);
Data Collection and Management (zbiranje in editiranje podatkov, podatkovne baze);
Mapping and Visualization (izdelava kart);
3D GIS (3d analize in vizualizacija);
Spatial Analytics (vektorske in rastrske prostorske analize);
Imagery and Remote Sensing (satelitski posnetki, Lidar).

